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Evangélium 
…”evezz a mélyre”… 

(Lk 5,1-11) 

2002-ben rendezték meg Toron-

tóban a 17. Ifjúsági Világtalálko-

zót, amin Szent II. János Pál pá-

pa utoljára vett részt. Az egyik 

helyszín az Ontarió tó partján 

fekvő Koronázási park volt, amit 

erre az alkalomra, Jézus paran-

csát megismételve, „Duc in al-

tum”, evezz a mélyre parknak 

kereszteltek el. Napkeltétől nap-

nyugtáig lelkipásztorok százai 

hallgatták fiatalok ezreinek gyó-

nását. Igyekeztek, ahogyan Jézus 

Péter apostolt a saját bárkájába 

ültette, minden bűnbánatot tartót 

a maga életének hajójához kísér-

ni, és a hétköznapok felületessé-

géből az Istenismeret mélységé-

nek csendjébe vezetni. 

A találkozó előtt többen gúnyo-

lódva kérdezgették, minek ekkora 

tér? Honnan, kik és miért jönné-

nek ide? Szentmisével akarnak a 

papok embereket halászni? Azt 

ingyen pörkölttel és sörrel lehet. 

Mi értelme van nappal kivetni a 

hálót? Reménytelen vállalkozás! 

A gyakorlati tapasztalatok unal-

mas logikáját, a kegyelem haté-

konyságában való bizalom remé-

nye váltja fel. 

Evezz a mélyre, a lehetőségek 

bizonytalan sötétsége felé, ahol 

minden meghaladja erődet. A 

nem-értés, a kétség az a pillanat, 

ahol az ember elfelejti önmagát, 

és ezzel helyet ad Istennek, hogy 

vele, helyette, mellette életébe 

lépjen. A teremtésben Isten a 

semmiből teremtett mindent. Az 

evangéliumban Jézus halat fog 

ott, ahol nincs semmi. Ürességün-

ket létezésével tölti meg. 

A halfogás csodája soha nem a 

természetben történik, hanem a 

természetünkben. Így van ez 

most is. A csoda nem a Galileai 

tengerben játszódik le, hanem 

Péter lelkében. A váratlan halfo-

gás láttán Péter lehetne irigy, 

arra, hogy Jézus tapasztaltabb 

halász, mint ő. Lehetne jó mene-

dzser is, aki megkérdezné Jézus-

tól, mi a titka a nappali halászat-

nak, mert ezzel a trükkel előnyre 

tehetne szert más halászokkal 

szemben. Péterben azonban halá-

szati munkamódszer-váltás he-

lyett csoda történik. Jézussal a 

mélyre eveztek. Most lelkének 

eddig ismeretlen mélységében 

meglátja igazi önmagát. „Uram 

menj el tőlem, mert bűnös ember 

vagyok” (5,8).  

Ott van az Isten mindenütt, 

ahol minden lehetséges. Ahol egy 

feladat nem „de”-ket szül, „hát”-

okkal hátráltat, hanem újabb le-

hetőségeket és ötleteket teremt. 

Mi keresztények nemcsak sok 

mindent, hanem mindent tudunk. 

Sokat magunktól, mindent az 

Isten kegyelméből. 

III. Henrik bajor király belefá-

radt az udvari életbe és a monar-

chia nyomasztó feladataiba. Kére-

lemmel fordult a helyi monostor 

elöljárójához Richardhoz, hogy 

életének hátralevő éveit a monos-

tor csöndjében tölthesse. Tisztá-

ban vagy azzal felség, hogy a 

rendházban az engedelmesség 

parancsa az úr? Nem lesz ez ne-

ked nehéz? Nem – válaszolta a 

király – engedelmeskedni fogok 

neked, ahogyan Krisztus fogja a 

kezed, és általad vezet minket. 

Akkor a következőt javaslom ne-

ked – mondta a prior: Menj haza, 

ülj vissza királyi trónodra, légy 

hűséges ott, ahová az Isten ülte-

tett téged. Amikor Henrik meg-

halt, sírjára ezt a szöveget vésték: 

a királyt az engedelmesség taní-

totta meg uralkodni. 

Ha elfáradunk az ismétlésektől, 

szomorkodunk, mert helyben já-

runk, rögtön jusson eszünkbe, 

hogy ez nem az élet, hanem mi 

vagyunk. Elérkeztünk korláta-

inkhoz. Ez nem a vég, hanem egy 

találkozási pont, ahol mindig vár 

minket Valaki és megszólít: evezz 

a lelked mélyre. Ott vagyok, ott 

várlak. 

G.F.  

A fogalmazás 
A tanítónő Bence szüleit várta 

fogadóórára. A házaspár nemrég 

elvált, és a tanítónő most a kisfi-

uk romló teljesítményéről és 

rossz magatartásáról akart velük 

beszélni.  

Bence, aki egy szem gyerek volt, 

korábban vidám, együttműködő 

jó tanuló kisfiú volt.  

Bence anyukája belépett a te-

rembe és leült a katedra melletti 

székre. Pár perccel később meg-

jött az apuka. meglepett, zavart 

pillantást váltottak, majd úgy 

tettek, mintha  a másik ott sem 

lenne.  

A tanítónő kereste a szavakat, 

hogy megértesse velük, mi lett a 

kisfiukkal. De nem találta a meg-

felelő kifejezéseket. Végül odave-

zette a szülőket a gyerek padjá-

hoz.  

– Nézzék! 

A pad alatt összegyűrt, könny-

áztatta papírlap feküdt, egy isko-

lai fogalmazás. A ráírt szöveg 

mindkét oldalt betöltötte, de nem 

egy megadott téma kifejtése volt, 

hanem egyetlen mondat ismétlő-

dött meg százszor.  

A tanárnő csendben kisimította 

a lapot és átnyújtotta Bence 

anyukájának. Ő elolvasta, majd 

szó nélkül továbbadta a férjének. 

A férfi felvonta a szemöldökét. 
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Betűkavarodás 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Az Atya szereti a Fiút, 

és mindent az ő kezébe 

adott.” (Jn 3,35) 

Az egyik, május 1. és május 8. 

közötti evangélium rövid részleté-

nek betűi kissé összekavarodtak; 

ABC sorrendbe rendeződtek: 

„Az én ahijmu aaaghkllnt 

aaamrszv: én eeimmrs 

ekőt, kő degip eekknötv 

eegmn.” 

A helyes válaszokat (a bibliai idé-

zetet és a bibliai vers számát) 

névvel és címmel ellátva, csütör-

tök estig dobják be a plébánia 

postaládájába. A Létige segít! A 

helyes megfejtők között egy köny-

vet sorsolunk ki. A nyertes nevét 

a május 15-i számban közöljük. 

Az április 17-i játék nyertese:  

Farkas Dezsőné volt.  

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz Szent Mónika volt. Móni-

kát egy pogány férfihez adták 

feleségül, akiért sokat imádko-

zott, végül megtérítette. Hasonló-

an kisfiukat, akit felnőtt korában 

térített meg, akit a világ Szent 

Ágostonként ismer.  

 

Új kérdésünk:  Jézus melyik 

tanítványának anyósát gyó-

gyította meg? (Márk 1,29) 

1. Lukácsét? 

2. Jánosét? 

3. Jakabét? 

4. Simonét? 

A helyes válaszokat névvel és 

címmel ellátva, péntek estig dob-

ják be a plébánia postaládájába. 

A helyes megfejtők között egy 

könyvet sorsolunk ki. A szeren-

csés nyertes nevét a május 15-i 

számban közöljük. 

Az április 17-i játék nyertese: 

Nyerges Józsefné volt. 

M.L. Hirdetések 
• A mai vasárnap első vasárnap, 

a délelőtti szentmise végén Jé-

zus Szíve litániát végzünk. 

• Májusban este 6 órakor kezdőd-

nek a hétköznapi szentmisék, 

melynek végén a lorettói litáni-

ával köszöntjük a Szűzanyát. 

• Május 3-án kedden szentség-

imádás lesz délután 5 órai kez-

dettel, az esti szentmise előtt. 

• Május 6-án, pénteken első pén-

tek lesz. Délelőtt a betegeket 

látogatjuk, az esti szentmise 

végén imádkozzuk a Jézus Szí-

ve litániát. 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: 

Márk - Farkas Gábor és Farkas-

né Redenczki Dóra gyermeke  

április 23-án; 

Kevin, István - †Kávási Csaba 

és Terhes Tímea Irén gyermeke 

április 24-én a keresztség szent-

ségében részesültek. 

P.Gy. 

Aztán ellágyult az arca, örökké-

valóságnak tűnő ideig nézte az 

összegyűrődött szavakat.  

Végül gondosan összehajtotta a 

papírt, elrakta a zsebébe és ki-

nyújtotta a kezét a felesége felé. 

Ő letörölte a könnyeit és elmoso-

lyodott. A férfi felsegítette rá a 

kabátot és együtt távoztak. 

A papíron ez állt: „Papa, mama, 

szeretlek tieteket!” ….„Papa, ma-

ma, szeretlek tieteket!”….. „Papa, 

mama, szeretlek tieteket!”….. 

„Papa, mama, szeretlek tieteket!” 

 

Egy pár cipő 
Egy tízéves kisfiú mezítláb, a 

hidegtől remegve álldogált egy ci-

pőbolt kirakata előtt. Egy asz-

szony jött arra.  

– Mit nézel olyan nagyon? – 

kérdezte a kisfiút. 

– Kérem Istent, hogy adjon egy 

pár cipőt. – hangzott a válasz.  

Az asszony kézen fogta, belépett 

vele az üzletbe, kért az eladótól 

hat pár zoknit a gyermek méreté-

ben. Aztán kért egy kis vizet és 

törülközőt, hátrament a kisfiúval, 

megmosta és megszárította a lá-

bát. 

Az eladó megjött a zoknikkal. A 

hölgy ráadott egyet a kisfiúra, az-

tán vett neki egy pár cipőt. A töb-

bi zoknit is odaajándékozta neki. 

Utána megsimogatta a kis fejét 

és azt mondta: 

– Kicsikém, most már sokkal 

jobban vagy, ugye? 

A kisfiú megragadta a kezét és 

könnyes szemmel felnézett rá: 

– Te Isten felesége vagy? 

 

(Forrás: Bruno Ferrero:  

A csillagokat éjjel látod) 

N.-né és K.L.-né 


